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Beste ouder(s) 
 

We zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt.  

We zullen hard ons best doen om je zoon/dochter te 

leiden en te begeleiden op zijn/haar tocht naar 

volwassenheid. 

 

Als ouder draag je de grootste verantwoordelijkheid  

voor de opvoeding en het onderwijs van je kind(eren).  

We hopen dat we als partners kunnen samenwerken.  

We verwachten van jou dat je je zoon/dochter  

aanmoedigt om de doelstellingen van de school na te 

streven en de leefregels ervan te respecteren. Wij  

van onze kant beloven ons in te zetten voor  

kwaliteitsvol onderwijs en voor de harmonieuze 

persoonlijkheidsvorming van je zoon/dochter. 

 

Bij het begin van het schooljaar vragen wij je dan  

ook samen met je zoon/dochter het hiernavolgend 

schoolreglement te willen ondertekenen voor  

akkoord. Je vindt er de hoofdlijnen van de organisatie  

van de school, de leefregels en afspraken omtrent  

gedrag en tal van praktische regelingen. 

 

 

Danny Van De Velde 
Directeur 

 

Beste leerling(e) 
 

Ben je nieuw op de school? Tof dat je vanaf nu deel 

uitmaakt van de bonte bende op OLVA. Het wordt  

wellicht een beetje wennen. Misschien duizel je  

wat van al die nieuwe gewoontes en regels …  

Geen nood. Je staat er niet alleen voor. 

Samen met je klasleerkracht, je vriend(in)en en 

klasgenoten vind je snel je weg. We wensen je in elk geval  

veel goede moed en veel school- en studieplezier in het 

komende jaar. 

  

Of kennen we je al? We zijn blij je terug te zien. Voor jou 

heeft onze school niet veel geheimen meer. We hopen  

dat het nieuwe schooljaar je weer vele ontdekkingen 

brengt, dat je veel mag (bij)leren en dat je vriendschap 

mag ondervinden van de mensen met wie je dagelijks 

samenleeft en -werkt. 

 

Je bent of wordt 18? Proficiat. Vanaf je 18e verjaardag 

wordt of is je handtekening volledig rechtsgeldig.  

Dat wil zeggen dat jij in het reglement overal waar  

er staat ‘ouders’, mag lezen ‘meerderjarige leerling(e)’. 

Hoewel je nu zelfstandig kunt optreden in een aantal 

zaken, hopen we dat je je ouders blijft betrekken bij je 

beslissingen.  

 

Mogen we ook dit jaar op je rekenen om te helpen 

bouwen aan een tof leer- en leefklimaat op OLVA? 

 

 

Danny Van De Velde 
Directeur 
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1 OLVA, een school met een eigen gezicht 
 

1.1 Aan welke school willen wij werken?  
 

Samen met jou willen we van OLVA een toffe school maken. 

Een school waar je je thuis voelt, 

een school met blije gezichten. 
 

Wat verwacht jij van deze school? 

Je droomt ervan zinvolle kennis op te doen, 

geboeid te worden door wiskunde,  

vreemde talen, geschiedenis, Latijn … noem maar op. 
 

Je wilt dingen leren die ook morgen nog waardevol zijn, 

die je voorbereiden op je verdere studie, 

die je later in je leven van pas zullen komen. 
 

Je snakt naar een school die barst van de creativiteit, 

die je uitnodigt om je grenzen te verleggen: 

intellectueel, sportief, artistiek. 
 

Je verlangt naar een school met een open venster op de wereld, 

waar je kunt reizen en anderen ontmoeten, 

waar een kat een kat wordt genoemd en problemen niet verbloemd worden. 
 

Je kijkt uit naar een school waar iedereen welkom is, 

waar mensen gewaardeerd worden om hun persoonlijkheid 

en niet om hun uiterlijk of hun afkomst. 
 

Je zoekt ook een school waar je leert opkomen voor jezelf, 

waar conflicten niet opgelost worden met schelden of kloppen. 

Maar waar we problemen proberen uit te praten. 

Een school waar leerlingen initiatief mogen nemen, 

waar je dagelijks in werkgroepen en leerlingenraad  

leert wat democratie is:  

niet de macht van het getal maar de kracht van het overleg. 
 

Je kijkt uit naar een school die meer is dan een diplomafabriek, 

een plaats waar diepere levensvragen gesteld worden, 

een school met een spiritualiteit die bij de tijd is, 

een plaats waar hypocrisie ontmaskerd wordt  

en waar we leren opkomen voor de anderen. 

Een school waar je vrij kunt ademen, 

waar het bruist van leven en talent ...  
 

Je wilt graag naar een toffe school komen? 

Een school waar je je thuis voelt? 

Een school met blije gezichten? 
 

Welnu, dat kan. 

Als we met z’n allen de handen in mekaar slaan, 

als we er met z’n allen aan willen werken, 

dan hebben we zo’n school! 

Iedereen heeft daarbij te winnen, 

niemand verliest iets. 

Laten we er niet veel woorden aan vuil maken, 

laten we ermee starten, vol optimisme en vol levenslust. 

Nu, vandaag nog! 
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1.2 Charter van de OLVA-leerkracht en -opvoeder 
 

Ook de leerkrachten en opvoeders willen meebouwen aan een kwaliteitsvolle school. 

Ze onderschrijven ten volle het ‘Charter van de OLVA-leerkracht en -opvoeder’: 

 

Wij geloven in de unieke waarde van elke leerling, 

ongeacht geslacht, uitzicht, intelligentie of achtergrond. 

Daarom willen we iedereen gelijkwaardig behandelen. 
 

We willen ons inzetten voor jullie intellectuele vorming, 

opdat jullie verstandige mensen worden 

en opdat jullie goed voorbereid zouden zijn om verder te studeren. 
 

We willen ook aandacht geven aan de totale persoon van elk van jullie. 

We willen ieder de ruimte geven om zijn persoonlijkheid te ontdekken 

en om zijn talenten te ontwikkelen. 
 

We streven een goede schoolsfeer na waarin leerlingen zich thuis voelen.  

We zetten aan tot levensverdieping en zoeken naar een eigentijdse spirituele  

beleving vanuit een christelijke inspiratie. 

We willen aandacht hebben voor de individuele problemen van leerlingen. 
 

We geven jullie het recht fouten te maken en vergissingen te begaan. 

We zullen terechtwijzen en helpen. 

We zullen proberen rechtvaardig te zijn in ons oordeel. 

Maar nooit zullen we iemand van jullie definitief opgeven. 
 

Onze school beschouwen we als een mini-samenleving.  

Daarom willen we jullie verantwoordelijkheidszin bijbrengen  

en houden we een open blik op de wereld. 
 

We beschouwen onszelf als tijdelijke gidsen. 

Naar best vermogen wijzen we jullie een eind de weg.  

Het doel bereiken is jullie voorrecht. 

 

 

Dieter Augustyn, Julie Baele, Vicky Borrey, Myriam Bouslama, Laure Buysse, Kathleen Ceyfs, Annelies Couvreur,  

Patrick Decancq, Bieke De Clercq, Jeroen Declercq, Barbara Decoster, Sofie Degrande,  Koen De Naeghel, Erik Devlies,  

Ellen Devooght, Frederik Dhont, Katelijne Dombrecht, Peter Durnez, Lies Eeckman, Kato Geenen, Patrick George, 

Kathleen Goethals, Bram Hendrickx, Burth Hollebeke, Martine Hullebus, Stefaan Huyghe, Nele Huys, Michiel Jaques, 

Annemie Kastekkere, Nel Kerckhof, Glenn Keyaerts, Sylvie Leliaert, Kurt Lips, Bram Lycke, Ann Maene,  

Klaasje Meulebrouck, Marie Paul Moens, Bart Mommerency, Liselotte Neirynck, Jean Nemery, Elke Reynaert,  

Tom Schuurmans, Erwin Steyaert, Franky Swimberghe, Els Thorrée, Yves Tommelein, Anne Touquet, Bart Vanacker, 

Kristien Vandenberghe, Michiel Van den Berghe, Erwin Vandendriessche, Koen Vandendriessche, Mathias Vandeputte,  

Danny Van De Velde, Anthonie Van de Walle, Katrien Vangaever, Alex Van Haverbeke, Tine Van Severen,  

Jakoba Van Vooren, Steven Van Wassenhove, Valerie Van Wynsberghe, Sigurn Verbrugghe, Veerle Verbrugghe, 

Benjamin Verdu, Lieselot Vergauwe 
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1.3 Welke studierichtingen bieden wij aan? 
 

1e graad: 

• 1e leerjaar A    

• met optie algemene vorming (met STEM projectwerk) 

• met optie klassieke talen 

 

• 2e leerjaar met opties  

• Grieks-Latijn 

• Latijn 

• Moderne wetenschappen 

• Moderne wetenschappen met STEM projectwerk 

 

2e graad: 

3e en 4e leerjaar met de studierichtingen 

• Economie  

• Grieks  

• Grieks-Latijn  

• Latijn  

• Wetenschappen 

• Wetenschappen met STEM projectwerk 

 

2e graad: 

5e en 6e leerjaar met de studierichtingen 

• Economie-Moderne talen  

• Economie-Wiskunde 

• Grieks-Latijn  

• Grieks-Wiskunde  

• Latijn-Moderne talen  

• Latijn-Wiskunde  

• Moderne talen-Wetenschappen 

• Moderne talen-Wiskunde 

• Wetenschappen-Wiskunde 

 

 

 

1.4 Inschrijving en toelating  
 

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement 

van onze school. Dit betekent dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, 

aanwezig is op het intakegesprek.  
 

De wettelijke regeling is dat je in de loop van het schooljaar kunt overstappen naar een andere studierichting  

vóór 15 januari. Je ouders moeten de motieven voor het veranderen van studierichting tijdig met de directeur 

bespreken.  
 

Na 15 januari kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. 

Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.  
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1.5 Wie is wie? 
 

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze school werken ook 

vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. 

Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, stellen we hier graag iedereen voor die bij de school betrokken 

is. De namen van deze personen vind je achteraan in deze schoolgids (zie 11). 

 

 

1.5.1 Inrichtende macht 

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het 

beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 

 

1.5.2 Directie 

De directeur staat, samen met de adjunct-directeur, in voor de dagelijkse leiding van de school.  

 

 

1.5.3 Personeel 

• De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen 

sommigen onder hen nog andere taken zoals bv. klasleerkracht, lid van de pedagogische stuurgroep, 

sportgangmaker, vertrouwensleerkracht … 

• Het opvoedend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de 

schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen. 

• Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school. 

 

 

1.5.4 Pedagogische stuurgroep 

De pedagogische stuurgroep bestaat uit leerkrachten die door de leerkrachten en opvoeders werden verkozen om als 

permanent overlegcomité met de directie de dagelijkse gang van zaken op school te bespreken.  

 

 

1.5.5 Zorgteam 

Het zorgteam bespreekt alle probleemleerlingen en zorgt voor de coördinatie van de begeleiding. 

Het team bestaat uit de directie, CLB-medewerker en vier zorgcoördinatoren. 

 

 

1.5.6 Oudervereniging 

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de 

leerlingen op school en thuis. Zij ondersteunt heel wat initiatieven van de school. 

 

 

1.5.7 Schoolraad en leerlingenraad 

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks 

onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt.  

De inspraak van de leerlingen gebeurt via de leerlingenraad. Die zijn ook vertegenwoordigd in de schoolraad. 

 

 

1.5.8 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

In samenwerking met de ouders, de school en met al wie bij het opvoedingswerk betrokken is, wil het CLB bijdragen 

tot jouw optimale persoonlijke en sociale ontplooiing. 
 

De CLB-medewerker volgt je schoolloopbaan, houdt contact met de directie, de leerkrachten, verstrekt informatie 

over onderwijs en scholen.  

Je kunt ook steeds bij deze medewerker terecht als je advies en hulp wilt vragen over studiekeuze, studiemethode, 

faalangst, leer- en opvoedingsmoeilijkheden en gezondheid. Ook als je thuis of op school problemen hebt, wil de 

CLB-medewerker, in overleg met de betrokkenen, oplossingen of uitwegen helpen zoeken. Het CLB verwijst je, indien 

nodig, naar andere gespecialiseerde hulpdiensten. 

Het CLB beschikt op school over een eigen lokaal waar je op bepaalde momenten terecht kunt. Dit lokaal bevindt zich 

in de administratieve blok op de eerste verdieping.  

Je ouders kunnen de CLB-medewerkers op het centrum spreken of tijdens de oudercontacten op school.  
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Als onafhankelijke instantie staat het CLB borg voor de objectiviteit van haar informatie en advies. De personeelsleden 

zijn gebonden door het beroepsgeheim. 

Als je je in een school inschrijft of verandert van school, is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht je 

dossier te bezorgen aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige gegevens 

over jou. 

Indien jij (als je meer dan 14 bent) of je ouders niet akkoord gaan met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens 

naar het nieuwe CLB, kunnen jullie daartegen verzet aantekenen. De termijn daarvoor is tien dagen vanaf de 

inschrijving in de nieuwe school. Verzet moet je aantekenen bij de directeur van het vorige CLB. In geval van verzet zal 

het CLB alleen de identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplichtcontrole 

doorsturen. 
 

Het medisch schooltoezicht is geïntegreerd in het CLB en heeft als belangrijkste taken: 

• het opsporen en signaleren van lichamelijke problemen met een mogelijke weerslag op het leren; 

• de begeleiding van medische problemen. 
 

Het medisch schooltoezicht vervult deze taken door: 

• regelmatig een medisch onderzoek uit te voeren; 

• zijn medewerking te verlenen aan programma's inzake gezondheidszorg. 

 

 

1.5.9 Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) 

Het CPBW treft maatregelen betreffende de veiligheid in en rond de gebouwen, brandpreventie, brandbestrijding en 

evacuatie. Het zorgt ook voor EHBO-voorzieningen. 

 
 
 
1.6 The lounge 
 

Je zit met een probleem en je kunt er met niemand over praten. Dan kun je je wenden tot ‘The lounge’. Dat is een 

vrijwillige en vrijblijvende dienstverlening vanwege de school. Je zult er vertrouwensleerkrachten vinden die naar je 

persoonlijke vragen en problemen luisteren en die je zullen proberen te helpen met raad en informatie. Eventueel 

zullen ze je de weg wijzen naar gespecialiseerde dienstverleners.  
 

De leerkrachten die meewerken verplichten zich tot discretie. The lounge werkt samen met het CLB.  
 

Je kunt The lounge op eigen initiatief raadplegen. Het kan ook gebeuren dat je leerkracht je vraagt om The lounge te 

contacteren. 
 

Je vindt The lounge op de eerste verdieping van het administratief blok, schuin tegenover het bureau van de adjunct-

directeur.  

 

 

 

1.7 De leerlingenraad, het presidium en de werkgroepen 
 

1.7.1 De leerlingenraad 

Jaarlijks kiezen de leerlingen van het 3e tot en met 6e jaar de leerlingenraad. De leden zullen de medeleerlingen 

vertegenwoordigen en via overleg op een opbouwende wijze mee vorm geven aan het schoolleven. Ze kunnen zelf 

initiatieven voorleggen aan de directie of door de directie geraadpleegd worden.  

De adviezen van de leerlingenraad zijn niet bindend. De directie die de eindverantwoordelijkheid voor het 

schoolgebeuren draagt, heeft het laatste woord. De leerlingenraad heeft evenwel recht op een beargumenteerd 

antwoord vanwege de directeur. 
 

Voor de leerlingen van het 1e en 2e jaar voorzien we afzonderlijke overleg- en inspraakmomenten over het 

schoolgebeuren. 

 

 

1.7.2 Het presidium 

De leerlingenraad wordt voorgezeten door het presidium. Het presidium bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 

de werkgroepencoördinator. Zij worden door de leerlingenraad gekozen.  
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1.7.3 De werkgroepen 

In de werkgroepen kunnen leerlingen op verschillende domeinen hun creativiteit en talenten concreet vorm geven.  

De werkgroepen bepalen zelf hun manier van werken en worden (discreet) begeleid door vrijwillige leerkrachten. Van 

jaar tot jaar kan het aantal werkgroepen alsook hun naamgeving, hun doelstelling en hun begeleider(s) veranderen. 

Bij het begin van het jaar krijgen de verschillende werkgroepen de kans om zich aan de leerlingen voor te stellen. De 

leerlingen kunnen zich in de dagen daarop inschrijven voor een werkgroep en meewerken. 

 

• MOS-werkgroep  

• OINC TV 

• Werkgroep CultUUR 

• Sportwerkgroep 

• Sociale werkgroep 

• OLVA Dynamic 

 

 

1.7.4 De Zolder 

Elk jaar brengen leerlingen uit de hoogste jaren een toneelvoorstelling. De repetities starten al in september. Er wordt 

gewerkt met vrijwilligers.  

Meer informatie krijg je tijdens de werkgroepenvoorstelling in het begin van het schooljaar. 
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2 Dagindeling 
 

2.1 Tijdens het jaar 
 

‘s Morgens     

 8.20 - 10 u.   eerste en tweede lesuur 

 10.00 - 10.20 u.  pauze 

 10.20 - 12 u.   derde en vierde lesuur 

 

‘s Middags 

• Maandag  

 13.25 - 14.15 u.  vijfde lesuur 

 14.15 - 14.30 u.  pauze 

 14.30 - 16.10 u.  zesde en zevende lesuur 

 16.10 - 16.30 u.  pauze 

 16.30 - 17.45 u.  vrije studie voor het 1e en 2e jaar 

 16.30 - 18.15 u.  vrije studie voor het 3e tot 6e jaar 

 

• Dinsdag  

 13.25 - 15.05 u.  vijfde en zesde lesuur 

 15.05 - 15.20 u.  pauze 

 15.20 - 17 u.   zevende en achtste lesuur 

 17 - 17.15 u.   pauze 

 17.15 - 18.15 u.  vrije studie voor het 1e en 2e jaar 

 17.15 - 18.45 u.  vrije studie voor het 3e tot 6e jaar 

 

• Woensdag 

13 - 15 u.    vrije studie voor het 1e tot 6e jaar 

 

• Donderdag 

 13.25 - 15.05 u.  vijfde en zesde lesuur 

 15.05 - 16.40 u.  OLVA+: sport, cultuur of pedagogische activiteit 

 17.15 - 18.15 u.  vrije studie voor het 1e en 2e jaar 

 17.15 - 18.45 u.  vrije studie voor het 3e tot 6e jaar 

  

• Vrijdag 

 13.25 - 14.15 u.  vijfde lesuur 

 14.15 - 14.30 u.  pauze 

 14.30 - 16.10 u.  zesde en zevende lesuur 

 16.10 - 16.30 u.  pauze 

 16.30 - 17.45 u.  vrije studie voor het 1e tot 6e jaar 

 

 

 

2.2 Tijdens de examens 
 

• 8.20 - 10 u.   eerste examen 

• 10 - 10.20 u.   pauze 

• 10.20 - 12 u.   tweede examen 

 

• 13.25 - 15.25 u.  vrije examenstudie voor het 1e tot 6e jaar (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 

• 13 - 15 u.    vrije examenstudie voor het 1e tot 6e jaar (woensdag) 
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2.3 Dagindeling, vakantie- en verlofregeling 
 

Op olva.smartschool vind je onze schoolgids en ook de meest recente versie van de jaarkalender. Daar vind je heel wat 

praktische informatie over de organisatie van het schoolgebeuren (o.m. een overzicht van de vrije dagen en de 

vakantieperiodes, examenperiodes, didactische uitstappen, activiteiten …).  

Om organisatorische redenen kunnen we afwijken van de normale dagindeling.  

 

 

 

2.4 Toezicht 
 

Er is toezicht op school vanaf 8 u. ‘s morgens tot 15 min. na de schoolactiviteiten. 
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3 Leefregels 
 

3.1 Algemeen 
 

3.1.1 Enkele wenken omtrent je uiterlijk 

• De kleren maken niet de man of de vrouw. Voor ons is je persoonlijkheid van belang. Maar je toont ook graag 

wie je bent door je uiterlijk. De kleren zijn dus toch wel (een beetje) belangrijk. Die vrijheid gunnen we je. 

Daarom zijn we een school waar je geen uniform moet dragen. Maar we stellen wel enkele voorwaarden. Je 

kunt dus worden aangesproken op je kledij en je uiterlijk en je legt je neer bij de mening van de mensen die in 

samenspraak met de leerlingenraad aangeduid zijn om over kledij en outfit te oordelen.  

• Een persoonlijke toets kan, maar niet alles mag: een evenwichtsoefening dus. Je komt naar school om te 

studeren, niet om te paraderen, provoceren of koketteren. Daarom vragen we dat je uiterlijk en je kleding op 

school verzorgd is, net en proper maar wars van extravagantie.  

• Wie omwille van een religieuze overtuiging een hoofddoek draagt in openbare ruimtes, moet vooraleer in te 

schrijven met de directeur een gesprek hebben over wat wel of niet toegelaten is op school. Om praktische 

redenen is een klassieke hoofddoek niet toegelaten in de lessen lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen), 

techniek en wetenschappen en bepaalde activiteiten tijdens OLVA+. Religieuze overtuiging mag bovendien 

geen aanleiding geven om niet deel te nemen aan bepaalde schoolactiviteiten, taken of examens. 

Goede communicatie vooraf kan veel problemen voorkomen. Daarom moet er een gesprek - voorafgaand aan 

de inschrijving - zijn tussen de ouders en de directie. In het gesprek spreken de ouders af hoe die praktische 

problemen worden opgelost. Als de ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, moeten ze zich laten 

bijstaan door een tolk of een gastgezin.  Alle afspraken uit het gesprek worden vastgelegd in een schriftelijke 

overeenkomst. 

• In elke tijdsperiode proberen jongeren grenzen te verleggen. De school probeert mee te evolueren, maar is niet 

van oordeel dat ze alles moet toelaten. Omdat er vandaag de dag heel wat discussie is over piercings, meent de 

school er goed aan te doen een duidelijke regel te formuleren. Piercings en stretches zijn niet toegelaten. We 

maken een uitzondering: het dragen van een beperkt aantal kleine piercings in het oor is wel toegelaten. 

 

 

3.1.2 Taal en houding  

• Algemeen Nederlands is de omgangstaal op OLVA tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders. Dus zowel in 

de les - als je uitleg vraagt, als je antwoordt, als je overlegt tijdens een groepswerk ... - als in gesprekken na de 

les praat je AN.  

• Wij verwachten verder ook een beleefde houding, met respect voor al je medeleerlingen, leerkrachten en 

opvoeders. 

• Misschien behoor ook jij tot die jongeren die zich aangetrokken voelen tot één bepaalde jongen of één bepaald 

meisje. Denk er dan aan dat je op school in de eerste plaats deel uitmaakt van een leer- en leefgemeenschap. 

Een gesloten relatie waarbij je alleen nog aandacht hebt voor mekaar is niet zo prettig voor de groep. Daarom 

vragen we een dergelijke relatie niet op school te uiten.  

 

 

3.1.3 Materieel en gebouwen 

• Je hebt respect voor het materieel en voor de gebouwen. Het is voor iedereen aangenamer in een net en 

ordevol lokaal binnen te stappen. Je hebt ook respect voor de bezittingen van je medeleerlingen.  

We tillen zwaar aan elke vorm van vandalisme. We verwachten dat je het opneemt voor je school en niet duldt 

dat medeleerlingen zaken beschadigen. 

• In specialisatielokalen neem je de bijzondere voorschriften in verband met veiligheid in acht.  

• Leerlingen mogen de lift niet gebruiken, tenzij ze om fysische redenen de toelating kregen van de directie. 

• Leerlingen mogen geen gebruik maken van de parking voor fietsen en auto’s die voorzien is voor de 

personeelsleden. 

 

 

3.1.4 Gsm  

Gebruik van een gsm of gelijkaardige toestellen is op school slechts beperkt toegelaten. Je mag je gsm op school enkel 

gebruiken om te sms’en tijdens de pauzes buiten de gebouwen. Maar denk eraan om je toestel af te zetten na elke 

pauze.  
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3.1.5 Waardevolle voorwerpen 

Waardevolle voorwerpen meebrengen naar school gebeurt op eigen risico. We raden je aan om die te bewaren in een 

afsluitbare locker. 

De school is niet verantwoordelijk voor gestolen voorwerpen. 

 

 

3.1.6 Overbodige voorwerpen 

• Een koptelefoon, iPod of gelijkaardige toestellen zijn niet toegelaten op school. Je bergt die op, zodra je het 

schoolterrein betreedt. 

• Breekmessen, grote stiften … heb je op school helemaal niet nodig.  

• Messen zijn op school verboden. 

 

 

3.1.7 Tussendoor iets eten of drinken 

• Wie iets wil eten of drinken, kan dat tijdens de pauzes. Na het belteken is de eet- en drinkpauze afgelopen. Een 

drinkfonteintje en eetautomaat mag je dus enkel gebruiken tijdens de pauzes. Loop ook niet rond met drank in 

het gebouw en gooi papier en verpakking in de juiste vuilnisbakken.  

• Tijdens de lessen, leswisselingen en studietijd snoep of eet je niet. Het is niet hygiënisch, het leidt je 

klasgenoten af en het stoort je eigen concentratie. Ook kauwgom is niet toegelaten. 

• Tussen twee lessen mag je water drinken. Tijdens de lessen kan het enkel als de omstandigheden het toestaan 

(bv. extra warm weer, hoestbui …). Je vraagt daarvoor toestemming aan de leerkracht. 

Je mag water (liefst in een herbruikbaar flesje) van thuis meebrengen. Je kunt een flesje hervullen aan één van 

de drinkfonteintjes tijdens de pauzes. Gebruik om hygiënische redenen wel altijd een beker of flesje om water 

te drinken aan een fonteintje. 

 

 

3.1.8 Roken, alcohol, medicatie en andere drugs 

Je eigen gezondheid is een groot goed. Overmatig drinken, roken en het misbruik van genees- en genotsmiddelen 

zorgen voor veel leed in onze wereld. Bovendien kan niemand op een behoorlijke manier functioneren als hij 

geïntoxiceerd is. Bij de leerlingen van de laatste jaren doen we ook een beroep op hun verantwoordelijkheidszin ten 

opzichte van de jongere leerlingen.  

 

Daarom spreken we klare taal. Volgende punten vinden we heel belangrijk: 

• Er wordt niet gerookt of gedampt in de schoolgebouwen, op het schoolterrein en ook niet tijdens verplaatsing 

naar schoolactiviteiten en tijdens activiteiten door de school georganiseerd. Je haalt je rookgerief ook nooit 

boven. 

• Ook snuiftabak is verboden. 

• Gebruik, bezit, onder invloed zijn en verhandelen van alcoholische dranken (o.a. breezers) en andere drugs is 

niet toegelaten. 

• Voor meerdaagse schoolexcursies of reizen kunnen leerlingen van het 5e en 6e jaar toestemming krijgen om 

onder toezicht op afgesproken tijdstippen en plaatsen een lichte alcoholische drank te gebruiken. 

• Als je op regelmatige basis medicatie op school moet innemen, heb je een doktersattest nodig. Je kunt je 

medicatie in alle discretie innemen in het EHBO-lokaal.  

• In het geval dat je medicatie moet innemen voor een voorbijgaande klacht, moet je een document kunnen 

voorleggen waarin je ouders de medicatie benoemen en de reden voor het gebruik, de vermoedelijke periode 

en de dosis vermelden. Je kunt hiervoor een voorbeelddocument gebruiken dat op olva.smartschool staat.  

Je hebt nooit meer medicatie op zak dan de dagelijkse dosis.  

• Je hebt geen medicatie in je bezit die niet voor jou bestemd is. 

 

Als je zelf of iemand anders in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan kun je dat in vertrouwen 

melden. We zullen in de eerste plaats discreet zoeken naar oplossingen of doorverwijzen naar gespecialiseerde 

instanties. Als het probleemgedrag niet verandert, zullen we conform het orde- en tuchtreglement sancties nemen. 

Dit kan het geval zijn wanneer je niet meewerkt met het hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet 

naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt. 
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3.1.9 Pesten 

De school heeft een opvoedende taak en kan geen pestgedrag dulden. Als je weet dat iemand gepest wordt, help je 

die leerling(e) door dit te melden aan een leerkracht of opvoeder. Zij onderzoeken dan hoe het pestgedrag opgelost 

kan worden. 

 

 

3.1.10 Sociale media 

1 Wat we in de gewone omgang van je vragen, verwachten we ook als je online gaat. Op e-mail, chat en sociale 

media toon je respect voor medeleerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie en de school.  

• Als je op de sociale media een chatpagina aanmaakt, is het niet toegestaan om daarvoor de naam OLVA of 

een ervan afgeleide of vervormde naam te gebruiken. 

• Leerlingen van het 1e jaar die een chatpagina aanmaken voor hun klasgroep, moeten hun peter of meter 

van het 6e jaar toegang verlenen tot deze pagina. 

• Als leerlingen de sociale media gebruiken om andere mensen te beledigen of belachelijk te maken, kan de 

directie eisen om het medium onmiddellijk offline te halen. 

• Leerlingen die geen respect voor anderen tonen bij het gebruik van de sociale media en/of privacyregels 

overtreden worden bij de directeur geroepen. Hen zal gevraagd worden om het ‘charter tegen cyberpesten’ 

te ondertekenen. 
 

2 Als je digitaal wil communiceren met een leerkracht, opvoeder of directie gebruik je de berichtenmodule op 

olva.smartschool. Facebook en andere sociale media zijn daartoe niet toegestaan. 
 

3 Als een bepaalde organisatie via de sociale media oproepen tot solidariteitsacties (bv. pyjamadag), dan mag je 

daar enkel op ingaan als de directie toelating tot deelname verleent.  

 

 
 

3.2 Concreet 
 

3.2.1 Begin van de schooldag 

’s Morgens en ’s middags is er een belteken vijf minuten voor de aanvang van de lessen. Je bent dan al op school 

verwacht. Bij het tweede belteken begint de eerste les. 

De leerlingen van het 1e jaar vormen tot de herfstvakantie (september en oktober) rijen per klas om 8.15 u., 13.20 u. 

en telkens na de pauze bij het eerste belsignaal. Daar wachten ze op de leerkracht.  

 

 

3.2.2 Als je te laat komt 

Als je te laat komt, ga je naar het onthaal. Je biedt je klasagenda aan.  

Het te laat komen wordt in de agenda genoteerd. Vanaf de derde keer krijg je een sanctie.  

Na je aanmelding aan het onthaal, ga je naar het leslokaal. Je toont spontaan de leerkracht dat het te laat komen in je 

agenda werd genoteerd. Je ouders moeten elke registratie van het te laat komen ondertekenen.  

 

 

3.2.3 Huiswerk en toetsen 

1 Huiswerk en toetsen worden meestal in samenspraak met de klas gepland. Die planning zorgt ervoor dat jij je 

werk kunt organiseren. Je onttrekken aan die afspraken brengt je eigen studieorganisatie of die van de groep in 

het gedrang. Daarom verwachten we dat je je strikt houdt aan de gemaakte afspraken.  
 

2 Je bezorgt je schriftelijke opdrachten rechtstreeks aan de betrokken leerkracht. Huiswerk en andere 

opdrachten worden zo weinig mogelijk afgegeven aan de leraarskamer. 
 

3 Lever je in het 1e tot 4e jaar een opdracht niet op tijd in, dan kan de leerkracht beslissen dat je deze opdracht 

maakt tijdens de inhaalstudie op woensdag of op een ander moment. De opdracht geef je dan in op het einde 

van deze inhaalstudie. Je wordt voor die taak beoordeeld op basis van wat je op dat moment hebt ingeleverd. 

Uiteraard zal dit gepaard gaan met een negatieve evaluatie voor de attitude stiptheid. Voor internetopdrachten 

krijg je inhaalstudie tijdens een middagpauze.  

Als je geen gevolg geeft aan deze laatste inhaalkans, krijg je een nul voor die opdracht.  

Voor leerlingen van het 5e en 6e jaar kan de leerkracht je onmiddellijk een nul geven als je een opdracht niet 

op tijd indient. 
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4 Als je omwille van ziekte een toets niet hebt gemaakt, vraag je aan de leerkracht wanneer je de toets kunt 

inhalen. Kom je niet opdagen op het moment van de inhaaltoets, dan kun je een nul krijgen. 
 

5 Ook als je spijbelt voor een toets, kun je een nul krijgen. 

 

 

3.2.4 Leswisselingen 

1 Tussen twee lessen wacht je rustig op de leerkracht van het volgende lesuur en leg je je boeken klaar. Omwille 

van de veiligheid hang je zeker niet uit de ramen. Wanneer de leerkracht binnenkomt, zwijg je. 
 

2 Wanneer je naar een ander lokaal moet, treuzel je niet.  
 

3 Tijdens een leswisseling mag je niets uit je locker halen. 
 

4 Het onthaal of de directeur bezoek je in de pauze. Tijdens de leswisselingen is de tijd daartoe te beperkt. 

 

 

3.2.5 Toiletbezoek 

1 Toiletbezoek kan voor en na de lessen ‘s morgens en ’s middags, en in de pauzes.  
 

2 Het is niet toegestaan tussen de lessen het toilet te bezoeken, ook niet als je er tijdens een  lokaalwissel 

passeert. Neem dus gepaste voorzorgen. 

3 Als je uitzonderlijk in een les toch dringend naar het toilet moet, dan vraag je toelating aan de leerkracht. 
 

4 De toiletten zijn geen praathoeken. Er zijn knussere plaatsen om met elkaar te babbelen. 

 

 

3.2.6 Speelplaats 

1 Tijdens de pauzes blijf je niet in de gangen en traphallen treuzelen. Je gaat naar de speelplaats of naar de 

centrale hall op het gelijksvloer. Maak van die onderbrekingen gebruik om buiten een frisse neus te halen, om 

een praatje te slaan of om naar het toilet te gaan. 
 

2 Om geen enkele reden verlaat je de speelplaats zonder toelating. Dit is ook het geval tussen de middag voor 

wie op school blijft eten en vóór de avondstudie voor wie studie volgt.  
 

3 Op de grond liggen of zitten is op de speelplaats niet toegelaten. Je kunt wel zitten op de banken. Tijdens de 

middagpauze bieden we je een aantal ontspanningsmogelijkheden aan. 
 

4 Hou de speelplaats net. Deponeer het afval in de juiste vuilnisbakken. Zo respecteer je het werk van het 

onderhoudspersoneel en help je mee aan het uitbouwen van een aangename leefomgeving. 
 

5 Haal ook geen ballen van de daken of die over de omheining zijn gevallen. Verwittig de aanwezige leerkracht of 

opvoeder. 
 

6 Bij sneeuwval is het om ongelukken te vermijden, niet toegelaten met sneeuwballen te gooien. 
 

7 Na de pauze kom je op tijd in je klaslokaal. 

 

 

3.2.7 Blauwe Zone 

Wie in de Blauwe Zone wil vertoeven om tot rust te komen, kan dit doen tijdens de middagpauze. Verstoor je de rust 

in de Blauwe Zone, dan zal je toegang worden geweigerd. 

 

 

3.2.8 Middagmaal 

1 Wie ’s middags op school eet, verlaat om geen enkele reden de school. 
 

2 In school kun je in ons schoolrestaurant je eigen lunch opeten, kiezen voor een belegd broodje of een warme 

maaltijd (buffetformule). 
 

3 Op de eerste schooldag ontvang je een brief met invulstrook, waarin je ouders die keuze per weekdag 

bevestigen.  
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4 Wie ‘s middags de school verlaat om elders een broodje te kopen, valt ook onder deze regeling. Je kunt je lunch 

dan niet op school opeten. 
 

5 Kun je op een bepaalde middag toch om uitzonderlijke redenen niet op school eten, dan breng je de 

verantwoordelijke opvoeder hiervan op de hoogte via een door je ouders ondertekende aanvraag in de 

schoolagenda. Dit moet gebeuren vóór 13.25 u. van diezelfde dag. 

 

 

3.2.9 Schoolrestaurant 

1 Wie 's middags op school blijft eten gaat naar het restaurant. 
 

2 Je meldt je met je Mijn OLVA-badge aan bij de kassa in het schoolrestaurant. Op die manier wordt je 

aanwezigheid genoteerd. 
 

3 Heb je je eigen lunchpakket mee dan breng je geen andere drankjes mee in het restaurant. Je kunt daar soep, 

een frisdrank of gratis water nemen. 
 

4 Als je warm eet, kun je eten bijhalen aan het buffet. Neem niet meer op je bord dan nodig. In geen enkel geval 

is het toegestaan om eten door te geven aan anderen. 

 

 

3.2.10 Middagpauze en vrije middagstudie 

1 Als je op school blijft eten, mag je de school niet verlaten gedurende de middagpauze. We sporen je aan deel te 

nemen aan de middagactiviteiten die je medeleerlingen en de leerkrachten organiseren. 
 

2 De ontspanningskelder is toegankelijk voor en na de maaltijd. De verantwoordelijke opvoeder bepaalt de 

gebruiksmodaliteiten ervan. 
 

3 Wie nog lessen moet voorbereiden of een toets, is welkom van 12.40 u. tot 13.15 u. in de vrije middagstudie. 

Voor een opdracht met behulp van een computer kun je werken in het ICT-lokaal E21. 

 

 

3.2.11 Avondstudie 

1 Studeren vergt tijd en regelmatige inzet. Je lessen herhalen, huiswerk maken, toetsen voorbereiden ... Dagelijks 

na de lessen met je studie bezig zijn in een middelbare school is een must. In onze school kun je daarom vanaf 

de tweede week van het schooljaar tijdens de schoolweek dagelijks studie volgen. Wij verwachten dan wel dat 

je bereid bent om de studiesfeer maximaal te respecteren. 
 

2 Inschrijven 

• Op de eerste schooldag ontvang je een formulier met invulstrook, waarin je ouders de keuze bevestigen om 

studie te volgen. Je kunt ook op een vaste dag een vrijstelling aanvragen (bv. voor een muziekles of een 

voetbaltraining). Van de herfst- tot de krokusvakantie kun je als je vrij ver woont ook vrijstelling krijgen. 

• Als je later beslist om studie te volgen kan dat. Je ouders hoeven hiervoor enkel een aanvraag te doen in de 

schoolagenda of met een bericht via olva.smartschool. 

• Als je intekent voor de studie tijdens de examenperiode moet je alle studiebeurten tijdens die periode 

volgen. 
 

3 Als je avondstudie volgt, aanvaard je om te studeren in groep. Dit veronderstelt dat je zo weinig mogelijk 

uitzonderingen op de studietijd aanvraagt. Je bent verplicht om elke avondstudie te volgen, tenzij je om een 

uitzonderlijke reden (bv. tandarts) niet aanwezig kunt zijn. In dat geval vraag je op voorhand schriftelijk 

toelating.  

Als je om persoonlijke redenen op een bepaalde dag geen avondstudie kunt volgen, heb je hiervoor een briefje 

van je ouders nodig. Je ouders vermelden op het aanvraagbriefje ‘persoonlijke reden’ als motivering (meer 

uitleg hoeft niet). Leerlingen mogen hier per trimester drie keer gebruik van maken. Leerlingen van het 5e en 

6e jaar die per week minstens drie keer avondstudie volgen, mogen per trimester zes keer afwezig zijn om 

persoonlijke redenen.  
 

4 Er is geen avondstudie 

• op donderdag als je een filmvoorstelling tijdens OLVA+ moet bijwonen;  

• op een vrijdagavond voor een volle vakantieweek; 

• als er een didactische uitstap of activiteit (bv. verdiepingsdag) doorgaat van een volledige schooldag. 

• op de eerste lesdag na de kerstvakantie en de paasvakantie. 
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5 Wie ziekenstudie volgt tijdens OLVA+ krijgt geen vrijstelling van de avondstudie. 
 

6 Als je avondstudie volgt, blijf je tijdens de pauze op de speelplaats of in de centrale hall. Tijdens de pauze sta je 

dus niet aan de schoolpoort of verlaat je het schooldomein niet. Ook als je een avond uitzonderlijk geen studie 

volgt omdat je naar een werkgroepvergadering moet, mag je de speelplaats niet verlaten. 

 

 

3.2.12 Napraten aan de poort 

1 Nog even napraten aan de schoolpoort voor je naar huis gaat kan, als je je hoffelijk gedraagt. Vraag ook 

hetzelfde van je vriend(inn)en die niet in onze school zitten. 
 

2 Je zorgt ervoor dat je (groepje) het voetpad niet belemmert. Om die reden laat je je fiets in de fietsenstalling 

tot je naar huis vertrekt. Fietsen van vriend(inn)en kunnen netjes tegen een muurtje of voor een haag ... 

worden gestald. 
 

3 Je bent attent voor voetgangers en automobilisten die willen passeren. 
 

4 Je houdt de omgeving net en proper. 

 

 

3.2.13 Fietsen 

1 Je bent verplicht om je fiets te sluiten. Gebruik een stevig slot dat je kunt vastmaken aan het fietsrek waar je je 

fiets plaatst.  
 

2 Tijdens een vakantieperiode of weekend en ook ‘s avonds is het niet toegelaten om je fiets in een open 

fietsenstalling achter te laten.  
 

3 Je mag geen gebruik maken van de parking voor fietsen die voorzien is voor de personeelsleden. 

 

 

3.2.14 Verplaatsingen met de fiets  

1 De verplaatsingen naar het zwembad, bos, sportvelden … doe je met je fiets.  
 

2 Bij uitstappen per fiets is het dragen van een fluojasje verplicht. 
 

3 De verplaatsingen met de fiets gebeuren stijlvol en op een veilige manier. Je rijdt met maximum twee naast 

elkaar. Je houdt je aan de verkeersregels en stopt voor een rood licht. In geen geval zit er iemand achterop de 

fiets van iemand anders. 
 

4 Het rookverbod op school geldt ook tijdens deze verplaatsingen. 

 

 

3.2.15 OLVA+ 

1 Elke donderdag van het schooljaar is er vanaf 15.05 u. verplichte sport- en cultuurnamiddag of een andere 

pedagogische activiteit op diverse locaties in en buiten de school. Wij noemen het OLVA+. 
 

Het einduur van een OLVA+-activiteit varieert tussen 16.45 u. en 17.15 u.  Voor activiteiten op verplaatsing 

eindigen die tijdig zodat je rond 17 u. terug op school bent voor het volgen van de avondstudie die start om 

17.15 u.  

Het filmforum vormt hierop een uitzondering. Het einduur is hier afhankelijk van de film en wordt vooraf 

meegedeeld bij de voorbereiding van de film. Na een filmforum heb je geen avondstudie meer. 

Activiteiten in het kader van het Kunstkuurproject duren van 15.20 u. tot 17 u. 
 

2 Je moet je voor OLVA+ elke week digitaal inschrijven via mijn.olva. Dit kan tot en met de dinsdagavond.  
 

Je volgt op donderdag de activiteit waarvoor je ingeschreven bent. Veranderen van keuze is niet mogelijk.  
  

Wie zich vergeet in te schrijven, moet zich op woensdag tijdens de pauze om 10 u. met de schoolagenda 

verantwoorden bij de adjunct-directeur. 
 

3 Als er sport op het programma staat, breng je steeds de nodige sportuitrusting mee. 

• Bij regenweer kunnen bepaalde activiteiten niet doorgaan. Dit wordt via de informatieborden bekend 

gemaakt.  

• Ben je ingeschreven voor die activiteit(en), dan volg je de vervangstudie van 15.25 u. tot 16.40 u. Leerlingen 

van het 5e en 6e jaar mogen naar huis, op voorwaarde dat hun ouders in het begin van het schooljaar 

daartoe de toestemming geven.  
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4 Je gebruikt enkel de kortste weg om je naar het sportterrein of de OLVA+-locatie te begeven. Dit is belangrijk 

voor de verzekering! In je schoolagenda staat een overzicht van en kaart met daarop alle OLVA+-locaties. 
 

5 Heb je de toelating gekregen van de adjunct-directeur om ziekenstudie te volgen, dan volg je verplichte studie 

van 15.25 u. tot 16.40 u. in de studiezaal. Wat je moet doen om die toelating te krijgen staat beschreven in je 

schoolagenda. 
 

6 Uitzonderlijk kun je toelating vragen voor afwezigheid tijdens OLVA+. Je hebt hiervoor vooraf de toestemming 

nodig van de school. Daarvoor moet je je ten laatste op woensdag tijdens de pauze om 10 u. wenden tot de 

directie. 
 

7 Op geregelde tijdstippen is er voor bepaalde jaren een pedagogische activiteit in plaats van sport en cultuur. De 

activiteiten worden elke week geafficheerd op de informatieborden en kun je ook raadplegen via mijn.olva. 

 

 

3.2.16 Sportkledij 

1 Tijdens elke les lichamelijke opvoeding draag je het sportuniform van de school (grijze broek en blauwe OLVA-

shirt voor de jongens en grijze broek of volledig zwart spannend broekje tot net boven de knieën en blauwe 

OLVA-shirt voor de meisjes) en dichtgeknoopte sportschoenen. Sportkousen zijn aangewezen.  
 

2 Je bent verplicht je sportuitrusting te naamtekenen om problemen te voorkomen. Verloren kledij kan op die 

manier gemakkelijker worden terugbezorgd. 
 

3 We raden je aan om je sportspullen elke week mee naar huis te nemen. 
 

4 Jongens zwemmen met een zwemslip. Zwemshorts zijn niet toegelaten. 

 

 

3.2.17 Buitenschoolse activiteiten 

Leerlingen die op eigen initiatief, zonder medeweten van de directeur, een activiteit organiseren voor medeleerlingen 

buiten de lesuren (bv. een feestje) vallen niet onder de schoolverzekering.  

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor buitenschoolse activiteiten die niet goedgekeurd zijn door 

de directie. 

 

 

3.2.18 ICT- en wetenschapslokalen 

Tijdens de lessen wetenschappen en de lessen in ICT-lokalen leef je het reglement dat daar geldt na. Het niet naleven 

van dit reglement zal leiden tot een orde- of tuchtmaatregelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de elektronische 

leeromgeving olva.smartschool en mijn.olva. 

 

 

3.2.19 Publicatie van beeldmateriaal op internet 

De publicatie van foto’s of ander beeldmateriaal op internet kan volgens de wet op de privacy niet zonder 

toestemming van de betrokken personen. De school kan klacht indienen bij de privacycommissie tegen leerlingen die 

de privacywetgeving niet respecteren. 

 

 

3.2.20 Strafwerk 

Strafwerk schrijf je altijd op taakpapier. Bovenaan vermeld je de reden van het strafwerk, de straf laat je handtekenen 

door een van je ouders. Strafwerk moet je altijd de volgende schooldag afgeven. 

 

 

3.2.21 Gebruik van de lift 

Als je (tijdelijk) minder mobiel bent, mag je de lift gebruiken. Je hebt daarvoor de toestemming van de directie nodig. 

Je mag je laten vergezellen van één medeleerling(e).  

Voor de traplift in blok D moet er altijd een begeleidende leerkracht aanwezig zijn. 
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3.2.22 Examens 

1 Tijdens de examenbeurten in de studiezaal, plaats je je boekentas in de ruimte die daarvoor wordt 

toegewezen. In het kader van onze antidiefstalcampagne vragen we dat je je gsm of portefeuille niet 

onbewaakt achterlaat in het schoolgebouw. 
 

2 Je schrijfgerei moet in een kleurloos, doorzichtig plastic zakje zitten, zodanig dat elk voorwerp duidelijk 

zichtbaar is. Schooletuis, pennendozen ... zijn niet toegelaten. Als je een gsm, smartwatch of een gelijkaardig 

toestel bij je hebt, leg je die bij het begin van het examen naast je op de grond. 
 

3 Denk eraan om aangekondigde hulpmiddelen voor het examen mee te brengen (bv. atlas). Wie dit vergeet kan 

niet altijd geholpen worden en dit kan leiden tot puntenverlies! 
 

4 Je moet ook een boek, strip of tijdschrift bij je hebben. Je kunt lezen nadat je je examen hebt mogen inleveren. 

Na het indienen van het examen tijdens de tweede beurt is het ook toegelaten om te studeren voor het 

volgende examen. Een boek of een artikel lezen, is een goede manier om de hersenen even te laten rusten. 

Wie geen boek, strip of tijdschrift bij zich heeft, mag zijn examen niet voor het einduur inleveren. 
 

5 Tijdens een examen of toets praat je niet. Als je toch iets moet vragen, vraag je eerst het woord aan de 

leerkracht.  
 

6 Spieken beschouwen we als een heel ernstige vorm van oneerlijkheid. Voor een situatie waarin spieken, helpen 

bij spieken of een andere vorm van bedrog wordt vastgesteld, moet je die opdracht, toets of examen wel 

verder afwerken. De directeur wordt op de hoogte gebracht. Als het duidelijk is dat je fraude hebt gepleegd, zal 

de directeur aan de delibererende klassenraad voorstellen je een nul te geven. Deze nul wordt verrekend in het 

totaal van de punten. 
 

7 Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf 

aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde 

getuigschriften en diploma’s moet teruggeven. Dat zullen we doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de 

behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.  
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4 Algemene informatie aan- en afwezigheid  
 

In ons land moet je tot je achttien jaar verplicht naar school. De wetgever heeft daarom ook vastgesteld wat je moet 

doen om aan deze leerplicht te voldoen.  

 

 

4.1 Administratief dossier van de leerling(e) 
 

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van jouw administratief 

dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. 

Om jouw dossier in orde te brengen, vragen wij elke nieuwe leerling(e) van het 1e jaar het getuigschrift van het 

basisonderwijs. 

Op het onthaal worden de persoonlijke gegevens die je bij de inschrijving meegedeeld hebt, gedeeltelijk digitaal 

verwerkt. Zo kan de school haar administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervullen. Je 

ouders hebben het recht deze gegevens in te kijken. Als ze een fout vaststellen, kunnen ze deze laten verbeteren. 

 

 

 

4.2 Afwezigheden 
 

4.2.1 Aanwezigheid  

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt 

aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Verdiepingsdagen, buitenschoolse activiteiten, didactische 

uitstappen … worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je 

een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder 

verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school.  

Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende 

activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kun je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 
 

Als je tijdens de schooldag de school om welke reden dan ook zou willen verlaten, dan kan dit enkel als je de 

toestemming hebt van de directeur of adjunct-directeur. De school is verantwoordelijk voor elke leerling. Op elk 

moment moeten wij aan je ouders en aan de hulpdiensten kunnen zeggen waar jij bent. Als jij zonder toestemming de 

school verlaat, kunnen we dit niet meer. 

 

 

4.2.2 Afwezigheid 

Om sommige redenen mag je afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke 

toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of adjunct-directeur. 
 

Hieronder gaan we in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten 

vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist. 

Ouders van wie de zoon/dochter al te veel onwettig afwezig is, kunnen van overheidswege verplicht worden hun 

schooltoelage terug te betalen. 

 

 

• De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te 

voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte 

gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. Het is wenselijk dat bij 

ziekte de school voor 8.30 u. telefonisch wordt verwittigd via 050 35 26 10. 

• In de schoolagenda vind je een aantal voorbedrukte afwezigheidsbriefjes. Je kunt er ook lezen waarvoor je deze 

afwezigheidsbriefjes mag gebruiken en aan wie je ze moet bezorgen. 
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Vooraf … Als je je onwel voelt tijdens de les ga je naar het onthaal. Daar wordt eventueel beslist of je naar huis mag 

gaan. Je mag dus zeker nooit op eigen initiatief beslissen om naar huis te gaan. 

 

1 Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen.  

• Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 

ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kunt je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier 

keer in een schooljaar op deze manier aantonen.  

• Een medisch attest is nodig: 

• voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs 

als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;  

• wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt 

gewettigd met een verklaring van je ouders;  

• als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de examens.  
 

2 Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:  

• het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft ‘dixit de patiënt’;  

• het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;  

• het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft (bv. 

ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden ...).  
 

3 De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school 

bent. Als je langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op 

school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.  
 

4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?  

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke 

opvoeding, dan moet je aan de arts een ‘medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 

sportactiviteiten op school’ vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat 

niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangopdracht krijgen.  
 

5 Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

• Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb 

je als regelmatige leerling recht op TOAH. Dit betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De 

klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken.  

• Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige 

kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school 

komt, maar binnen drie maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen.  

• Als je op tien kilometer of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Onze school heeft 

het afstandscriterium laten vallen, zodat alle leerlingen (behalve in geval van overmacht) recht hebben op 

TOAH.  

• Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. 

• Als je van TOAH wilt gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en 

voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel 

onderwijs mag krijgen.  

• TOAH is gratis.  

 

 

 

• Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand 

die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school één van de volgende documenten: een 

verklaring van je ouders, een doodsbericht of -brief of een huwelijksaankondiging of -brief.  

• Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van 

een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan 

terugvinden. 
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• Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kun je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om 

deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen.  

• Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om 

deel te nemen aan een sportmanifestatie (bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie). 

 

 

 

• je moet voor een rechtbank verschijnen;  

• je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming;  

• je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;  

• je hebt een topkunstenstatuut (A of B) waardoor de directeur je het recht geeft om een aantal halve lesdagen 

afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je 

discipline; 

• je werd preventief geschorst;  

• je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; 

• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk. 

 

 

 

• Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen 

recht op deze afwezigheden. 

• Een formulering zoals ‘afwezig omwille van persoonlijke redenen’ moet verduidelijkt worden, want dit kan van 

alles inhouden.  

• Het ligt voor de hand dat het vervroegd met vakantie gaan of het maken van een daguitstap niet kan 

beschouwd worden als een geldige reden. In dat geval word je als ‘onwettig afwezig’ genoteerd.  

• Indien je de toestemming krijgt, moet je steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk 

binnenbrengen.  

 

 

 

Bij één dag of enkele dagen afwezigheid moet je in de regel alle opdrachten, huiswerk en toetsen inhalen. Laat je dus 

goed informeren na elke afwezigheid! Deze verplichting kan de klassenraad laten vallen bij een langere gewettigde 

afwezigheid.  

Hou bij het maken van een afspraak bij de orthodontist rekening met de schoolkalender en lesactiviteiten (bv. 

toetsen).  Van de school krijg je geen toelating voor een orthodontiebezoek tijdens excursies, verdiepingsdagen, 

examens, voorexamens en examenstudie. 

 

 

 

• Een medisch attest is steeds nodig. 

• In het 1e, 2e, 3e en 4e jaar zijn er geen inhaalexamens voor leerlingen die afwezig waren in één 

examenperiode. In het 5e en 6e jaar zijn er wel inhaalexamens voor leerlingen die afwezig waren in een 

examenperiode. 

Als de klassenraad beslist dat je een examen moet inhalen buiten de normale examenperiode, dan kiest de 

school zelfstandig de datum op basis van wat praktisch haalbaar is. 

• In uitzonderlijke gevallen kan de directeur, in samenspraak met de klassenraad, beslissen om een aangepaste 

regeling uit te werken. 
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5 En nu heel wat praktische informatie 
 

5.1 Toegang tot de school 
 

• Ben je een leerling(e) van het 1e of 2e jaar, dan kom je binnen via de ingangen in de Sint-Kristoffelstraat, naast 

de tennisterreinen ofwel door het poortje naar de woning van de conciërge. 

• Ben je een leerling(e) van het 3e tot het 6e jaar, dan kom je binnen via de ingang op de hoek van de 

Vondelstraat met de Sint-Kristoffelstraat. 

• De hoofdingang van de school (Collegestraat) is geen ingang voor de leerlingen. Alleen in het weekend kun je je 

fiets daar stallen. 

 

 

 

5.2 Officiële berichten voor de leerlingen 
 

Alle officiële berichten - o.a. vervangingslessen, infoberichten, aandachtspunten … die niet in de jaarkalender vermeld 

staan, worden aan je gemeld via het infobord in de centrale hall. 

 

 

 

5.3 Informatie aan de ouders 
 

• Alle brieven en mededelingen worden door de school op olva.smartschool geplaatst. Het rapport kunnen je 

ouders steeds raadplegen via mijn.olva.  

• Alle brieven die uitgaan van de school vallen onder de juridische verantwoordelijkheid van Karel de Goede vzw. 

• De school stelt zich neutraal op tegenover ouders die gescheiden zijn of niet meer samenwonen. Elke ouder 

heeft het recht om geïnformeerd te worden over de schoolprestaties van zijn/haar kind. Nochtans is het voor 

de school soms moeilijk om te weten of de informatie die met de leerlingen wordt meegegeven ook 

doorstroomt. Als dit niet zo is, kan de betreffende ouder schriftelijk bij de directeur de volgende documenten 

aanvragen: het schoolreglement, de uitnodiging voor de oudercontacten, het attituderapport en het 

puntenrapport op het einde van elk trimester/semester. Alle overige documenten kan de ouder raadplegen op 

olva.smartschool. 

 

 

 

5.4 Affiches en andere mededelingen 
 

Mededelingen voor activiteiten kun je, mits toestemming van de directie, aanbrengen op de bestaande prikborden. 

Afficheren op deuren, muren en ramen is niet toegestaan. 

 

 

 

5.5 Schoolverzekering - beschadigingen - diefstal 
 

• De schoolverzekering dekt alle persoonlijke ongevallen tijdens alle activiteiten in schoolverband en onder 

toezicht van leerkrachten.  

• De ongevallen die zich voordoen op weg van huis naar school en omgekeerd, worden ook gedekt. Dit beperkt 

zich enkel tot de gevallen waar je de normale (veilige) weg volgt en slechts de nodige tijd gebruikt.  

Als je na het beëindigen van de lessen en de studie in de omgeving van de school lang blijft rondhangen, kun je 

bij een ongeval in de problemen komen met de schoolverzekering. Deze regel geldt ook voor de verplaatsingen 

tijdens een OLVA+-activiteit.  

• De schoolverzekering dekt geen stoffelijke schade (bv. fietsen, brillen …).  

• De schoolverzekering dekt geen diefstallen. Houd dus geld en waardevolle voorwerpen steeds bij je. 

• De plaatsen binnen de school ingericht voor het bergen van fietsen staan niet onder bestendig toezicht. Het 

gebruik ervan is toegelaten zonder enige aansprakelijkheid van de school bij verdwijning of beschadiging. Je 

fiets moet steeds op slot zijn, ook op school!  

• Ouders die geen gebruik wensen te maken van de schoolongevallenverzekering, moeten dit voor 15 september 

melden aan het onthaal. 
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5.6 Verloren voorwerpen 
 

• Alle verloren voorwerpen worden binnengebracht op het onthaal. Gedurende de pauzes kun je daar 

inlichtingen inwinnen. 

• Turngerei, jassen, pulls, brooddozen ... die tijdens een vakantieperiode blijven rondhangen, beschouwen we als 

verloren voorwerpen en zullen worden weggehaald. Deze voorwerpen worden dan nog eenmaal 

tentoongesteld. Niet opgehaald persoonlijk materiaal wordt daarna definitief weggedaan. 

 

 

 

5.7 Onthaal 
 

• Het onthaal is open  

• op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 12.30 u. en van 13.25 tot 17.30 u.; 

• op woensdag van 8 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 15 u. 

• Bijzondere schikkingen voor de opening tijdens de vakanties en vrije dagen worden meegedeeld aan het 

onthaal en via de website olva.be. 

 

 

 

5.8 Aankoop schoolgerei tijdens het schooljaar 
 

Tijdens het schooljaar kun je tijdens de pauze schoolgerei (bv. taakpapier, turnuniform) kopen op het onthaal. Je 

hebt hiervoor je Mijn OLVA-badge nodig. De aankoop wordt vereffend via de rekening. 

 

 

 

5.9 Schoolkosten en bijdrageregeling voor de ouders 
 

• Aan je ouder(s) wordt via olva.smartschool een lijst met kosten die kunnen worden aangerekend, ter 

beschikking gesteld. Deze lijst maakt een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven, tussen 

vaste prijzen en richtprijzen, tussen benodigdheden en activiteiten. De bijdrageregeling werd overlegd in de 

schoolraad. We verwijzen naar een aparte mededeling over deze bijdrageregeling. 

• Vijfmaal per jaar geven we jou een onkostennota mee die je ouders moeten vereffenen met het bijgevoegd 

stortingsformulier of via domiciliëring. 

• Kosten worden niet aangerekend bij afwezigheid in de mate dat de school de door haar reeds gemaakte kosten 

kon recupereren of niet moest maken. 

• Ouders die een meer gespreide betalingswijze verkiezen, nemen vooraf contact op met het onthaal of de 

onthaalzorgcoördinator. 

• Ouders die problemen ondervinden met het betalen van de rekening, kunnen contact opnemen met de 

directeur om een aangepaste betalingsregeling in alle discretie te bespreken. Wie het financieel moeilijk heeft, 

kan contact opnemen met de onthaalzorgcoördinator, die het sociaal fonds van de school behartigt. We gaan 

discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken  over een aangepaste 

manier van betalen. 

• Op elke schoolrekening staat een uiterste betaaldatum. Als een rekening twee weken na deze vervaldag nog 

niet is betaald en hieromtrent ook geen contact met de school is opgenomen, wordt een betalingsherinnering 

opgestuurd. Blijkt ook deze betalingsherinnering twee weken na de verzending nog zonder gevolg, dan worden 

jij of je ouders in een brief aangemaand tot betaling, of als dit laatste problematisch is, tot het contacteren van 

de directeur. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege de wettelijk voorziene nalatigheidsinterest 

aangerekend, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 25 euro. 

• Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat 

betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet 

ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders hierover onenigheid bestaat, 

zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag 

niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die 

ze onderling gemaakt hebben.  
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5.10 Zorgmaatregelen 
 

Als je nood hebt aan verhoogde zorg, zal de klassenraad de nodige begeleidende maatregelen bepalen. Om in 

aanmerking te komen voor deze maatregelen moeten je ouders een recent attest (en het laatste verslag van een 

logopedisch onderzoek) aan de school bezorgen. 

 

 

 

5.11 Culturele en didactische activiteiten 
 

De school organiseert soms een theater- of filmvoorstelling, een museumbezoek, een bedrijfsbezoek of didactische 

klasreizen. Deze activiteiten kunnen buiten de lesuren plaats vinden (bv. woensdagnamiddag). Informatie hieromtrent 

wordt tijdig meegedeeld. 

 

 

 

5.12 Klaviervaardigheid op computer 
 

De cursus die één jaar duurt, wordt gegeven door een onthaalmedewerker. Ben je geïnteresseerd? Vraag inlichtingen 

aan het onthaal. 

 

 

 

5.13 Kampen en reizen 
 

Elk jaar vinden in de paas- en zomervakantie één of meerdere kampen en reizen plaats voor leerlingen van sommige 

jaren. Leiding en begeleiding is in handen van leerkrachten en (oud-)leerlingen. Meer informatie en praktische 

schikkingen worden je tijdig bezorgd. 

 

   

 

5.14 Levensbeschouwelijke begeleiding  
 

In OLVA krijg je niet alleen leerinhoud mee, maar ook ‘leefinhoud’. We willen immers ingaan tegen oppervlakkigheid 

en onverschilligheid. OLVA profileert zichzelf als een christelijk geïnspireerde dialoogschool. Dit betekent, dat we - met 

respect voor eenieders levensovertuiging - levenservaringen zoals vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en 

vergeving, vriendschap en solidariteit bespreken en deze ervaringen verrijken vanuit onze christelijke inspiratie. We 

verwachten dat je open staat voor deze inhouden in onze verdiepingsvieringen en inleef- en verdiepingsdagen.  
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6 Orde- en tuchtmaatregelen 
 

Welke maatregelen kunnen wij nemen om de goede gang van zaken in onze school te vrijwaren?  

 

 

6.1 Ordemaatregelen 
 

6.1.1 Wanneer 

Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen. 

Deze maatregel moet je helpen je gedrag aan te passen zodat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 

medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

 

 

6.1.2 Mogelijke ordemaatregelen 

De meest gebruikte maatregelen zijn: 

• een mondelinge verwittiging; 

• een schriftelijke verwittiging via de schoolagenda; 

• strafwerk (strafwerk wordt geschreven op taakpapier, je vermeldt bovenaan de reden van het strafwerk en je 

laat de straf handtekenen door een ouder); 

• strafstudie (op zaterdag - zie 6.1.3); 

• nablijven (op andere lesvrije momenten);  

• een tijdelijke verwijdering uit één of meerdere lessen (zie 6.1.4); 

• een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één 

lesdag; 

• een geschreven gedragscontract waarin wij concrete gedragsregels voor je opstellen; 

• een voorwaardelijke schorsing (zie 6.1.5);  

• een preventieve schorsing (zie 6.1.6); 

• een tijdelijke schorsing (zie 6.1.7). 

 
 
6.1.3 Strafstudie 

• De strafstudie heeft plaats op zaterdag. De datum van de strafstudie wordt je per brief meegedeeld. 

• Duur:   

• 1 u. : van 9 tot 9.50 u. 

• 2 u. : van 9 tot 10.40 u. 

 

 

6.1.4 Als je uit de les gezet wordt 

We hopen dat het niet gebeurt maar het kan uitzonderlijk dat je uit de les wordt gezet. Dat is een ernstige maatregel 

van de leerkracht die niet zonder gevolgen blijft. De maatregel wordt pas genomen wanneer je bij herhaling niet in 

orde bent, volhardt in ongepast gedrag of een enkele keer zwaar uit de bocht gaat zodat de les met jou erbij niet 

langer op een serene manier kan doorgaan.  

In dat geval moet je je aanmelden op het onthaal en vragen naar het formulier ‘uit de klas gezet’. Op twee identieke 

invulbladen breng je in de gang schriftelijk verslag uit van wat voorgevallen is en reflecteer je over je gedrag en wat je 

er kunt aan veranderen.  
 

Na het lesuur geef je die twee exemplaren terug af op het onthaal. Eén exemplaar is bestemd voor de leerkracht, het 

ander voor de directeur. Heb je niet voldoende tijd gehad om de formulieren naar behoren in te vullen, dan zorg je 

ervoor dat ze nog diezelfde dag worden bezorgd. De volgende les moet je in elk geval weer aansluiten bij de klas 

waarmee je les hebt. Eén van de volgende dagen volgt de afhandeling. 

 

 

6.1.5 Voorwaardelijke schorsing 

Een voorwaardelijke schorsing bestaat erin dat je één of meerdere dagen wordt geschorst. De sanctie wordt niet 

onmiddellijk uitgevoerd, maar treedt in werking bij een volgend ernstig incident. De bedoeling is dat je zelf de 

verantwoordelijkheid voor je gedrag opneemt en een uitvoering van deze sanctie probeert te vermijden. De 

voorwaardelijke schorsing geldt voor het volledige schooljaar. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd. 
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6.1.6 Preventieve schorsing 

In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kun je enige tijd van het bijwonen van de lessen worden uitgesloten. 

Deze preventieve schorsing nemen wij enkel in uiterst dringende omstandigheden zoals: 

• voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 

• wanneer je aanwezigheid de goede werking van de les onmogelijk maakt. 
 

Alleen de directeur kan beslissen tot een dergelijke preventieve schorsing. Deze ordemaatregel gaat onmiddellijk in, 

maar de directeur zal achtereenvolgens: 

1 je ouders uiterlijk de daaropvolgende werkdag een brief sturen waarin de gemotiveerde beslissing tot 

preventieve schorsing wordt meegedeeld en waarin jij en je ouders worden opgeroepen tot een onderhoud, 

eventueel in het bijzijn van een vertrouwenspersoon. 

2 jij, je ouders en een eventuele vertrouwenspersoon, horen ten laatste op de vierde werkdag na verzending van 

de brief. De poststempel geldt als bewijs van datum van verzending.  

Wordt de ordemaatregel hierop ingetrokken, dan brengt de directeur de betrokkenen daarvan op de hoogte. 

Zo niet, start dan de tuchtprocedure. 

3 De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer, na onderzoek, beslist wordt om geen tuchtprocedure in te 

zetten of tot wanneer de tuchtprocedure is beëindigd. 

 

 

6.1.7 Tijdelijke schorsing 

Omwille van onaanvaardbaar gedrag kan de school je een preventieve schorsing van één of hoogstens enkele dagen 

opleggen. Je mag dan de lessen niet bijwonen, maar je moet wel op school zijn en aangepaste taken uitvoeren. Een 

tijdelijke schorsing kan onmiddellijk opgelegd worden. 

 

 

6.1.8 Enkele andere regels 

• Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. 

• Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 

 

 

 

6.2 Tuchtmaatregelen 
 

Vooraf … Wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle weekdagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).  

 

6.2.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate 

schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de 

fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval 

zijn:  

• als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;  

• als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;  

• als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

 

 

6.2.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

• Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meerdere of alle vakken voor maximaal 15 

schooldagen. 

• Je kan definitief uitgesloten worden uit de school.  

 

 

6.2.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen.  

• Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. 

• Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen.  

• Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.  
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6.2.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?  

Een tuchtprocedure verloopt als volgt … 

• De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar 

jullie gehoord zullen worden.  

• Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.  

• Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. De poststempel geldt als 

bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden 

als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.  

• Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie dagen met een 

aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en 

de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  

• In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden. 

 

 

6.2.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de 

beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.  

De beroepsprocedure gaat als volgt:  

• Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:  

Aan de Voorzitter van Karel de Goede vzw 

Beroepscommissie 

Collegestraat 24  

8310 Assebroek 

• We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting 

betwisten.  

• De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je 

definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het 

bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Wanneer de school open is, kunnen je ouders ook het beroep bij het schoolbestuur persoonlijk afgeven. Je 

ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven 

het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

Let op … Als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

• Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst); 

• het beroep is gedateerd en ondertekend. 

Let op … Als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

• Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook 10). In 

die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen 

die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken.  

• De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan 

door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn 

van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 

meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 

schoolvakantie plaatsvinden. 

• De beroepscommissie streeft naar een consensus. Ze zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel 

vernietigen.  

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  

• Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 

brief aan je ouders meedelen.  

De beslissing is bindend voor alle partijen.  
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6.2.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure 

• We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol 

zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet worden gebruikt.  

• Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.  

• Je tuchtdossier kan niet worden doorgegeven aan een andere school.  

• Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons 

administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij 

het zoeken naar een andere school. Aanvullende opmerkingen: 

• wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je 

administratief uitschrijven; 

• wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de tiende lesdag na je definitieve uitsluiting administratief 

uitschrijven.  

• Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren 

tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren. 

 

 

6.2.7 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, 

zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn.  

Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om 

je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet 

ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de 

vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.  
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7 OLVA als leergemeenschap 
 

7.1 Persoonlijke documenten 
 

7.1.1 Schoolagenda 

• Op aanwijzing van je leerkracht vul je huiswerk, toetsen en andere opdrachten (met vermelding van het 

onderwerp en verwijzing naar het lesmateriaal) netjes in je schoolagenda.  

• Je klasleerkracht zal je agenda regelmatig controleren. Iedere week laat je je agenda door één van je ouders 

ondertekenen. 

• Je agenda moet je op het einde van het jaar indienen. Zorg er dus voor dat je agenda netjes oogt. Schrijf niet op 

de rug en laat de kaft ongemoeid. Wil je er toch een persoonlijk cachet aangeven, kaft dan je agenda en 

verwijder die kaft op het einde van het jaar. 

 

 

7.1.2 Lesnotities 

• Je zorgt ervoor dat je elke les als het nodige lesmateriaal bij je hebt. 

• Elke leerkracht zal duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet opschrijven en hoe dit moet 

gebeuren. Het spreekt vanzelf dat je je lesnotities steeds nauwgezet en volledig invult. Elke leerkracht kan jouw 

notities voor zijn vak nakijken en evalueren.  

• Je bewaart je lesnotities en (leer-)werkboeken na dit schooljaar tenminste nog één jaar thuis. 

 

 

7.1.3 Persoonlijk werk 

• Opdrachten in klas en huiswerk moet je zorgvuldig afwerken en op de afgesproken dag inleveren.  

• Bij een dag of enkele dagen afwezigheid moet je in de regel alle opdrachten, toetsen en huiswerk inhalen. Laat 

je dus goed informeren na elke korte of lange afwezigheid! Deze verplichting kan de klassenraad laten vallen bij 

een langere gewettigde afwezigheid. 

• Je bewaart je huiswerk, opdrachten en toetsen tenminste nog één jaar thuis. 

 

 

 

7.2 Begeleiding bij je studies 
 

7.2.1 De klasleerkracht 

Bij je klasleerkracht kun je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. 

Hij/zij is graag bereid jouw verhaal te horen en samen met jou (en je ouders) te zoeken naar oplossingen voor allerlei 

problemen die zich in de loop van een schooljaar kunnen voordoen. Wacht dus niet te lang om zijn/haar raad in te 

winnen. 

 

 

7.2.2 Begeleiding van studeergedrag, leerhouding en algemene houding 

• Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra 

ondersteuning nodig hebt (bv. voor taal). Dat onderzoek kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een 

aangepaste begeleiding aanbiedt.  

• Voor sommige leerlingen is het nodig om individuele begeleidende maatregelen te nemen. Als je de kans wordt 

aangeboden voor een studieschrift, begeleide studie of leerhoek verwachten we dat je daar persoonlijk goed 

aan meewerkt, anders verlies je het recht op individuele begeleiding. 

• Een gedragsvolgkaart is geen straf, maar een kans om op een gestructureerde manier aspecten van je 

leerhouding in de les te verbeteren. 

• Ook voor je gedrag buiten de les (bv. op de speelplaats, in het restaurant, in de avondstudie, bij vervanglessen) 

kun je een volgkaart krijgen. Ook die volgkaart is geen straf, maar een middel om jouw gedrag beter in kaart te 

brengen en een manier om eventuele verbeterpunten na te streven.  
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7.2.3 Een aangepast lesprogramma 

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad 

vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer 

theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen 

toestaan het lesprogramma over twee schooljaren of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. 

De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Als je aan de 

voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.  Je ouders moeten de 

aanvraag aan de directeur richten.  

 

 

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken - andere dan lichamelijke opvoeding - (tijdelijk) niet 

kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten 

volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan 

je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een andere vak opleggen. 

Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden 

voor één of meerdere vakken steeds aan de directeur stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de 

vrijstelling is niet afdwingbaar.  

 

 

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren of het programma van een graad 

over drie schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds 

aan de directeur kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is 

niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook 

tussentijds evalueren.  

 

 

7.2.4 De begeleidende klassenraad 

Om het contact met en de samenwerking tussen al de vakleerkrachten makkelijk te maken, komt er op geregelde 

tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je 

studievordering op te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te 

bereiden. 
 

Door deze vergadering krijgt je klasleerkracht veel informatie over je studievorderingen. Daarnaast zoekt de 

klassenraad door de bespreking van je studiehouding en -resultaten naar een passende begeleiding, waarbij uiteraard 

ook je verantwoordelijkheid als leerling(e) een belangrijke rol speelt. Bij belangrijke vaststellingen worden je ouders 

geïnformeerd (via de schoolagenda). 

 

 

7.2.5 De delibererende klassenraad 

Deze is officieel bevoegd om autonoom te beslissen over: 

• het slagen of niet slagen in een bepaald leerjaar; 

• het toekennen van attesten, getuigschriften en diploma; 

• het geven van adviezen voor verdere studie of andere mogelijkheden. 
 

De klassenraad steunt zich daarbij op: 

• het resultaat van de globale evaluatie; 

• beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad tijdens het schooljaar; 

• de mogelijkheden i.v.m. verdere studies. 
 

Deze vergadering van de vakleerkrachten van je klas wordt voorgezeten door de directeur of de adjunct-directeur. 

Tijdens de beraadslaging leidt je klasleerkracht het gesprek over jouw klas en geeft hij/zij van jou: 

• je globale resultaat van je tussentijdse evaluatie en de examens; 

• je evolutie (positief, negatief of status quo) op basis van gegevens uit de begeleidende klassenraden (o.a. 

vaststellingen, adviezen, beslissingen, eventueel andere documenten). 
 

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad wordt aan je ouders meegedeeld via je eindrapport op 30 juni. 

Uiteraard kunnen je ouders met hun vragen steeds terecht bij de klasleerkracht, de vakleerkrachten, eventueel de 

CLB-medewerker en de directie tijdens het geplande oudercontact. 
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7.3 Het evaluatiesysteem 
 

7.3.1 Soorten evaluatie 
 

 

• Dit is de beoordeling van je huistaken, je resultaten op toetsen, je leerhouding zoals je inzet in de les, je 

stiptheid, je medewerking bij individuele opdrachten en groepswerk ... Deze evaluatie geeft aan jou en je 

leerkracht informatie over allerhande aspecten van je leermotivatie, je studie-inzet en je studievordering. 

• Je leerkrachten bepalen het aantal en de spreiding van die mondelinge en schriftelijke opdrachten. 

• Je kunt ook onaangekondigd in elke les ondervraagd worden over een leerstofonderdeel. 

• Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leerkracht 

beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Ook als je spijbelt voor een toets, kun je een nul krijgen. 

 

 

• Examens gaan na of je grote gedeelten van de leerstof hebt verwerkt. 

• De school bepaalt het aantal examens. De periodes worden in de jaarkalender opgenomen. 

• De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken (zie 

ook 3.2.22 en 4.2.2.8). 
  

• 1e graad (1e en 2e jaar) 

• Er zijn drie trimesters.  

• Er zijn examens van alle vakken op het einde van elk trimester en partiële proefwerken van enkele 

vakken in oktober. 
 

• 2e graad (3e en 4e jaar) 

• Er zijn drie trimesters.  

• Er zijn examens van alle vakken op het einde van eerste en derde trimester.  

• In het tweede trimester zijn er examens van de meeste vakken. Voor een aantal vakken wordt de 

leerstof van tweede en derde trimester ondervraagd op het einde van het schooljaar.  
 

• 3e graad (5e en 6e jaar) 

• Er zijn twee semesters. 

• Er zijn examens van alle vakken op het einde van elk semester.  

• Voor wiskunde 6 en 8 u. is er een partieel examen rond Pasen. 

• In het 6e jaar wordt er een onderzoeksopdracht per pool van elke studierichting gegeven waarvoor er 

een apart evaluatiecijfer op het rapport komt. 

 

 

7.3.2 Rapport 
 

 

• Je wekelijks rapport bevat de punten van de afgelopen week. Op die manier hopen we dat je je werk op school 

beter kunt beoordelen en bijsturen. 

• Je weekrapport kun je op elk moment digitaal raadplegen via mijn.olva.be. Je ouders krijgen een unieke 

inlogcode zodat ook zij dit rapport kunnen raadplegen. 

• De cijfers van dit digitale weekrapport komen in aanmerking voor de punten tussentijdse evaluatie, samen met 

je resultaten van huistaken, andere opdrachten en vakgebonden attitudes.  

 

 

• Twee keer per jaar krijg je een rapport over je leerattitudes. 

• Je krijgt het rapport op papier en kunt het ook digitaal raadplegen via mijn.olva.be. Je ouders krijgen een 

unieke inlogcode zodat ook zij dit rapport kunnen raadplegen. 

• Meer uitleg over het leerattituderapport, vind je op de kaft van het mapje met het rapport. 

 

 

• Dit rapport krijg je op het einde van een trimester/semester van je klasleerkracht. 

• De punten voor een vak zijn samengesteld uit de punten tussentijdse evaluatie en de punten voor het examen.  

• De examenpunten kunnen gebaseerd zijn op schriftelijke proeven, mondelinge proeven of permanente 

evaluatie van vaardigheden. 

• Meer uitleg over hoe de punten per vak en de totaalcijfers worden berekend, vind je je op de kaft van het 

mapje met het rapport. 
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1 Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste 

plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:  

• Krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende 

leerjaar. 

• Ook met een oriënteringsattest B ben je geslaagd. Je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet 

naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te 

zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 

redenen voor die beslissing. 

• Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar.  

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.  
 

Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.  
 

2 Na elke graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: een getuigschrift van de 1e graad, 

een getuigschrift van de 2e graad en ten slotte een diploma van secundair onderwijs.  
 

3 Er zijn geen herexamens. 
 

4 Vanaf de 2e graad kun je ‘inhaalstudie als remediërende maatregel’ krijgen na de examens op het einde van elk 

trimester/semester als je één of meerdere vaktekorten hebt. Dat betekent dat als je niet de helft van de 

punten op een belangrijke toets behaalt van het betreffende vak in het volgende trimester/semester, dan moet 

je twee uur bijkomende studie op woensdagnamiddag volgen van 13 tot 15 u. Je studeert daar de leerstof van 

de toets opnieuw in of je krijgt een ander passend werk. 
 

5 Op het einde van het jaar kun je een septembertaak krijgen als studiehulp. De vakleerkracht staat in voor de 

begeleiding van deze taken. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, 

kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. 

 

 

Vooraf … Wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle weekdagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
 

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen 

aanvechten. Het kan enkel als je een attest B of een attest C hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) 

niet akkoord gaan met de beslissing, moeten ze de volgende procedure volgen. 
 

1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur.  

• Dat moet gebeuren ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De 

precieze datum van de rapportuitdeling staat in de jaarkalender.  

Als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag 

ingaan. 

• Dit gesprek kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd.  

• Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt.  

• Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  

• Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur verduidelijkt aan de hand van je dossier op 

basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

• We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee 

mogelijkheden: 

• de directeur vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende 

klassenraad rechtvaardigen; 

• de directeur vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen.  

• Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

• Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur ofwel met de beslissing van de 

nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 
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2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) in een 

volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: 

Aan de voorzitter van Karel de Goede vzw 

Beroepscommissie 

Collegestraat 24  

8310 Assebroek 

• Die brief versturen ze ten laatste de derde dag nadat aan jullie:  

• ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur (wanneer de betwiste beslissing 

werd bevestigd); 

• ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad (wanneer die na het eerste gesprek 

opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing). 

• Er is dus een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school 

wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt 

geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 

verzending als voor de ontvangst. 

• Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk 

afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 

ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

Let op … Als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

De poststempel geldt als bewijs van de datum. 

• Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst). 

• het beroep is gedateerd en ondertekend. 

Let op … Als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

• We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de 

delibererende klassenraad betwisten. 
 

3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  

• In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als 

mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal 

onderzoeken.  

• Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon.  

• De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 

groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep 

van mensen die dat niet zijn.  

• De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen.  

• Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 

september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 
 

4 Maar … Hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en 

je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 

 

 

 



 

34 

8 Engagementsverklaring van de ouders 
 

8.1 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid  
 

Door de inschrijving van je zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en 

met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij/zij volgt. Inleef- en verdiepingsdagen, 

taaluitwisselingen, buitenschoolse activiteiten … worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere 

dagen in beslag nemen. Ze geven je zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat 

betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen. 
 

• We verwachten dat je zich als ouder engageert om erop toe te zien dat je zoon/dochter dagelijks op school is, 

deelneemt aan alle door de school georganiseerde activiteiten die deel uitmaken van het schoolcurriculum en 

ook telkens op tijd aanwezig is. 

• Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of 

lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vind je terug bij ‘Algemene 

informatie aan- en afwezigheid’ (zie 4).  

• Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag je zoon/dochter niet meer dan 29 halve schooldagen 

ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 

• Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar 

wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te 

lossen. De school verwacht bovendien je actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit 

vlak. 

• Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het 

ministerie van onderwijs.  

• Indien jij of je zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om 

een tuchtprocedure tegen je zoon/dochter op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in 

gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je zoon/dochter uit te schrijven (bv. omdat hij/zij hardnekkig 

blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je zoon/dochter verblijft). 

 

 

 

8.2 Oudercontact 
 

• De data van het oudercontact staan vermeld in de jaarkalender.  

• Ouders die om dringende redenen een leerkracht of de directeur op een ander tijdstip wensen te spreken, 

maken hiervoor vooraf een telefonische afspraak of een afspraak met een bericht via olva.smartschool. 

• Ouders die uitdrukkelijk worden uitgenodigd voor een oudercontact, verwittigen vooraf als ze om praktische 

redenen niet aanwezig kunnen zijn. 

 

 

 

8.3 Begeleiding 
 

De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding 

(zie 5, 6 en 7).  

De school rekent hierbij op de positieve medewerking van u als ouder. 

 

 

 

8.4 Informatie over studieresultaten en gedrag 
 

De school rapporteert over studiehouding en gedrag via de schoolagenda, het digitale weekrapport, het 

attituderapport en het trimester/semesterrapport.  
 

• De school verwacht dat ouders elke week het digitale rapport bekijken.  

• De ouders ondertekenen de uitprints die ze krijgen. 
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9 Privacy 
 

9.1 Welke informatie houden we over je bij?  
 

• Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van 

de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke 

toestemming nodig.  

• Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om 

inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling op 

olva.smartschool  

• We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.  

• Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je 

gezondheidstoestand verwerken. Dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.  

 

 

9.2 Wat als je van school verandert?  
 

• Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders onmiddellijk de directeur.  

• Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je 

schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een 

aangepaste studiebegeleiding aan te bieden.  

Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien.  

• We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.  Als je niet 

wilt dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk laten weten binnen de 

tien dagen na je inschrijving in een andere school.  

 

 

9.3 Publicatie van beeldopnamen: foto’s, filmpjes …  
 

Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in het schoolmagazine … Met die beelden 

willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  

De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 

letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en 

hun toestemming vragen.  

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met 

activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het 

schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.  
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10 Procedure klachtenbehandeling 
 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn 

personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen 

met de directeur. 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling 

overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. 
 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie je 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten 

van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen.  

• Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie: 

Klachtencommissie  

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
 

Je klacht kan tevens worden ingediend:  

• per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen;  

• of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie: 

klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.   

• De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

• De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 

objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

• De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

• De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste 

hebben besproken met de directeur én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in 

te gaan.  

• De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet 

onder haar bevoegdheid: 

• klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking 

hebben over een misdrijf); 

• klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, 

besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

• klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 

maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

• klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 

inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

• Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat 

beschikbaar is via klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

• De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar 

geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. 

De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur.  

• Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 

• Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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11 Wie is wie 
 

11.1 Schoolbestuur: Karel de Goede vzw 
  

Zich wenden tot   De heer W. VERNIEST 

voorzitter van Karel de Goede vzw 

       Kanunnik Bittremieuxlaan 80  

       8340 Sijsele-Damme 

  

 

11.2 Adviesraad van het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
 

Zich wenden tot   De heer J. LAGA 

voorzitter van de adviesraad 

       Ter Lo 94 

       8310 St.-Kruis 

  

 

11.3 Beroepscommissie 
 

Zich wenden tot   De voorzitter van Karel de Goede vzw 

       Beroepscommissie 

       Collegestraat 24  

       8310 Assebroek 

  

 

11.4 Directie  
 

Directeur:     De heer D. VAN DE VELDE   

       Collegestraat 24 

       8310 Assebroek 

       Tel. 050 35 26 10 

      

Adjunct-directeur:  De heer M. VAN den BERGHE 

       Collegestraat 24 

       8310  Assebroek 

       Tel. 050 35 26 10 

 

 

11.5 Oudervereniging 
 

Voorzitter:     De heer J. VAN WAEYENBERGE  

       Tel. 050 81 68 26 

 

 

11.6 Schoolraad 
 

Voorzitter:    De heer C. VAN SIELEGHEM 

       Tel. 050 35 09 61  

 

 

11.7 CLB De Havens 
 

       Sint-Maartensbilk 2 

       8000 Brugge 

       Tel. 050 44 02 20 



 

 

Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


